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COMUNICADO AO MERCADO
ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”) em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/1976 e
Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

A sua controlada, CTBC SERVIÇOS DE CALL CENTER S/A (CNPJ/MF 22.166.193/0001-98), assinou nesta data um
Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), o qual, desde que observadas determinadas condições constantes
no documento vinculativo, formaliza a aquisição da totalidade das ações de emissão da OPTITEL PARTICIPAÇÕES E
FRANQUIAS S/A (“OPTITEL PARTICIPAÇÕES”), sociedade controladora da OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA (“OPTITEL REDES”, sendo OPTITEL PARTICIPAÇÕES, em conjunto com OPTITEL REDES, denominadas
“Sociedades Adquiridas”). A assinatura do Contrato e documentos relacionados foi devidamente aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data.

A OPTITEL REDES possui rede de fibra óptica nos Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
atuando nos mercados corporativo, governo e atacado, com o oferecimento de serviços de Internet Dedicada, Banda
Larga, EILD, Fibra Apagada dentre outros serviços.

Consumada a operação, reforçará a estratégia de expansão da Companhia, permitindo a oferta de serviços para novas
localidades e fortalecendo a presença da Companhia na Região Sul do país.

A Companhia esclarece que a aquisição não representa investimento relevante, nos termos da legislação vigente, e
nem afetará de forma significativa os resultados financeiros e/ou contábeis consolidados da Companhia.

A conclusão da operação está condicionada ao atendimento de determinadas condições previstas no Contrato e
eventuais aprovações de entidades relacionadas às partes envolvidas na operação.

A administração da Companhia, por meio da sua área de Relação com Investidores, coloca-se à disposição para
esclarecimentos adicionais por meio do telefone (34) 3256-2978 e do e-mail ri@algartelecom.com.br.
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